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ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА РАЗГРАД, ОБЛАСТ РАЗГРАД  

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 31  

гр. Разград, 22.10.2015 г. 

Днес, 22.10.2015 г., от 17:00 ч., в стая № 106, намираща се в административната сграда на 

Община Разград, на адрес гр. Разград бул. „Бели Лом” № 37 А, Общинска  избирателна комисия 

община Разград, област Разград за произвеждане на избори за общински съветници и за 

кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., проведе заседание в състав: 

Председател:                     Радка Радева Башакова 

Заместник-председател: Катинка Петкова Матеева 

Секретар:                          Нергин Хюсеинов Хамдиев 

Членове: 

Цветелина Ботева Ботева 

Петя Станчева Стефанова 

Жоро Михайлов Чобанов 

Иван Димитров Иванов 

Станислав Николов Колев 

Светлана Недялкова Неделчева 

Русанка Димитрова Неделчева 

Красимир Атанасов Атанасов 

 

Отсъстват Радка Башакова- председател и членовете Русанка Димитрова Неделчева и     

Станислав Николов Колев 

 

Зам.-председателят на ОИК-Разград предложи заседанието да протече при следния дневен 

ред: 

            

 

1. Разглеждане на сигнал с вх. номер 216-МИ/НР от 21.10.2015 г. от  общински 

предизборен щаб на БСП Разград относно нарушения на ИК с предизборни агитационни 

материали 

2. Поправка на техническа грешка в Решение 192-МИ/НР от 12.10.2015 г. 

3. Текущи 

 

 

Други предложения, не бяха направени, поради което ОИК-Разград гласува предложения 

дневен ред както следва: 

 

№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 

„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова отсъства   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев отсъства   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   
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11 Член Русанка Димитрова Неделчева отсъства   

 

С оглед на проведеното гласуване, предложеният дневен ред на заседанието се приема с 

8 (осем) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”. 

 

По т.1 от дневния ред 

       Зам- председателят докладва сигнал с вх. номер 216-МИ/НР от 21.10.2015 г. от общински 

предизборен щаб на БСП Разград относно поставени агитационни материали на 

нерегламентирани места – с. Раковски, по пътя в гаровия район- спирката на жп гара Разград, 

спирката на   ,, Диамант ‘‘ АД, както и в цялото село Раковски. 

        Членовете на ОИК Разград Иван Димитров и Светлана Неделчева извършиха проверка на 

място и докладваха следното: 

На спирката на разклона на жп гара Разград има поставени плакати на ПП Обединена България 

за кмет на община Разград и за общински съветници. На сградата на жп гара Разград-  има 

поставени плакати на ПП ГЕРБ за кмет на община. На електронния стълб на входа на 

,,Диамант‘‘ АД има поставени плакати на ПП Обединена България. На автобусната спирка за 

,,Диамант‘‘ АД има поставени плакати на ПП ГЕРБ, ПП Обединена България и на кандидата за 

кмет на кметство с. Раковски- Сюлейман Салиев. В началото на с. Раковски и в селото на 

всички стълбове и дървета има поставени плакати на ПП ГЕРБ, на кандидата за кмет на 

кметство с. Раковски с бюлетина номер 2, на ПП Български демократичен център за кмет на 

община, на независимия кандидат за кмет на община Разград Теодор Ролев и на коалиция 

Реформаторски блок. На сградата на стадиона в селото няма поставени агитационни материали. 

         Посочените места са извън регламентираните такива за поставяне на агитационни 

материали съгласно Заповед номер 1278 от 16.09.2015 г. на кмета на община Разград.  

         Предвид изложеното следва да се приеме, че сигналът е  частично основателен и следва да 

се укаже на кмета на община Разград да бъдат премахнати посочените в сигнала агитационни 

материали на нерегламентираните места. 

Възражения не бяха направени, поради което комисията гласува както следва: 

 

 

№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 

„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова отсъства   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев отсъства   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева отсъства   

 

С оглед на проведеното гласуване, предложеният дневен ред на заседанието се приема с 

8 (осем) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, 

Общинска избирателна комисия Община Разград, област Разград прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 222-МИ 

 

На основание на чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна 

комисия  Разград , област Разград   

 

Р Е Ш И: 
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Указва на кмета на община Разград да разпореди премахването на поставените 

агитационни материали на нерегламентирани места, както следва: 

На спирката на разклона на жп гара Разград- агитационни материали  на ПП Обединена 

България за кмет на община Разград и за общински съветници.  

На сградата на жп гара Разград-  агитационни материали на ПП ГЕРБ за кмет на община.  

На електронния стълб на входа на ,, Диамант ‘‘ АД- агитационни материали на ПП 

Обединена България. 

 На автобусната спирка за ,, Диамант ‘‘ АД- агитационни материали на ПП ГЕРБ, ПП 

Обединена България и на кандидата за кмет на кметство с. Раковски- Сюлейман Салиев.  

В началото на с. Раковски и в селото на всички стълбове и дървета- агитационни 

материали на ПП ГЕРБ, на кандидата за кмет на кметство с. Раковски с бюлетина номер 2, на 

ПП Български демократичен център за кмет на община, на независимия кандидат за кмет на 

община Разград Теодор Ролев и на коалиция Реформаторски блок. 

 

По т. 2 от дневния ред 

 

             Зам.- председателят докладва, че при извършена справка в списъка на членовете в СИК 

172600051 е допусната грешка във фамилното име на члена Христо Дамянов като вместо 

правилното фамилно име Пенчев е записано фамилно име Кръстев. След извършена справка 

НБД ,, Население‘‘, община Разград се установи, че името на лицето е Христо Дамянов Пенчев 

със същия единен граждански номер- ***. 

 

Възражения не бяха направени, поради което комисията гласува както следва: 

 

 

№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 

„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова отсъства   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев отсъства   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева отсъства   

 

С оглед на проведеното гласуване, предложеният дневен ред на заседанието се приема с 

8 (осем) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, 

Общинска избирателна комисия Община Разград, област Разград прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 223-МИ 

 

На основание на чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия  

Разград , област Разград   

 

Р Е Ш И: 

 

           Допуска поправка на техническа грешка в Решение 192-МИ/НР от 12.10.2015 г. на ОИК 

Разград, като името Христо Дамянов Кръстев да се чете Христо Дамянов Пенчев. 
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По т. 3 от дневния ред 

 

           Зам.– председателят докладва: 

 

- Писмо от община Разград с вх.номер 218-МИ/НР от 22.10.2015 г. с приложени образци на 

удостоверения издавани от МВР във връзка с предстоящите избори 

-Писмо от община Разград с вх. номер 219- МИ/НР от 22.10.2015 г. с приложена Заповед 1428 

от 21.10.2015 г. на кмета за забрана продажбата и сервирането на алкохол в изборния ден  

-Писмо с вх. номер 220- МИ/НР от 22.10.2015 г. с посочени имена на анкетьори на МБМД 

-Писмо с вх. номер 221- МИ/НР от 22.10.2015 г. от ЦИК във връзка със задавани въпроси и 

отговори относно работата на ОИК и СИК 

-Писмо с вх. номер 223- МИ/НР от 22.10.2015 г. постъпило в 16:00 часа изпратено от ОС 

,,Изпълнение на наказанията‘‘- Разград за задържаните лица в ареста, които следва да бъдат 

заличени от избирателните списъци по постоянен адрес 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 19:50 ч.   

 

 

 Зам.- председател:     Секретар: 

   

Катинка Матеева     Нергин Хамдиев 

 


